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Beheersovereenkomst voor 2011 - 2015 tussen de Vlaamse 
Regering en het Intern Verzelfstandigd Agentschap met 

rechtspersoonlijkheid Bloso 

A. Generiek deel 

I. Algemene bepalingen 

I Artikel 1. Ondertekenende partijen 

Tussen de Vlaamse Regering, hierna de Regering te noemen, vertegenwoordigd door de 
Vlaamse minister van Sport, de heer Philippe Muyters, hierna de minister te noemen, 
enerzijds 
en het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso (IVA rp), hierna 
het Bloso te noemen, met zetel te 1000 Brussel, Arenbergstraat 5, vertegenwoordigd door de 
administrateur-generaal, mevrouw Carla Galle, en de algemeen directeur de heer Albert 
Gryseels, anderzijds 

wordt de volgende beheersovereenkomst afgesloten: 

I Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst 

Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten ter uitvoering van artikel 10 §4 van het 
kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (SS van 22/08/2003). 
Ze legt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Regering en het Bloso vast bij alle 
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de 
missie en de kernopdrachten van het Bloso zoals omschreven in deze overeenkomst. 
De beheersovereenkomst geeft uitvoering aan aspecten van de beleidsdoelstellingen en
opties uit het Regeerakkoord 2009-2014 van de Regering en uit de daaruit voortvloeiende 
Beleidsnota Sport 2009-2014. 

I Artikel 3. Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 

Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 
31 december 2015. 
Bij het verlopen van deze overeenkomst en bij ontstentenis van een nieuwe 
beheersovereenkomst blijven de bepalingen van deze overeenkomst geldig. 

I Artikel 4. Definities 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Vlaamse Trainersschool (VTS): Het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de 
universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse hogescholen 
Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportkaderopleidingen 
organiseert in Vlaanderen. 
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De stuurgroep VTS is het sturend orgaan binnen de VTS dat samengesteld is uit 3 
afgevaardigden aangeduid door de universiteiten met een opleiding La, 2 afgevaardigden 
aangeduid door de hogescholen met een opleiding La, 3 afgevaardigden aangeduid door de 
Vlaamse Sportfederatie en 3 afgevaardigden van het Bloso. 
Een VTS-denkcel is een organisatorische eenheid binnen de VTS die voor één bepaalde 
sporttak ondermeer bevoegd is voor de inhoud, het opleidingsstramien en de planning van 
de cursusorganisatie. 
Elke sportkaderopleiding is opgebouwd op basis van een aantal cursusmodules. Het slagen 
in meerdere modules leidt tot een specifieke kwalificatie (diploma). 

Fit-a-Meter: Een door het Bloso ontworpen "openlucht conditieomloop" waarbij in een 
groene omgeving al lopend of wandelend 18 conditieoefeningen worden afgewerkt. 

Overlegplatform Sport voor Allen: Een platform waar de verschillende Vlaamse sportactoren 
met elkaar kunnen overleggen over de Sport voor Allen in de brede betekenis van het woord. 
Het Overleg platform is samengesteld uit vertegenwoordigers van: de Vlaamse Sportfederatie 
(VSF), de unisportfederaties, de recreatieve sportfederaties, de organisaties voor de 
sportieve vrijetijdsbesteding, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (WSG), het 
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), de Vereniging van de Vlaamse 
Provincies (WP), de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC), de Vlaamse Trainersschool (VTS), het Vlaams Bureau 
voor Sportbegeleiding vzw (Vlabus), het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het 
Bloso en het Kabinet Sport. 

Folio-project: Project binnen het concept Brede School waarbij leerkrachten La. via het 
systeem van verlof wegens opdracht, halftijds worden ingeschakeld als 'bruggenbouwer' I 
coördinator tussen de Lichamelijke Opvoeding, de schoolsport en het lokale sportieve 
vereniginigsleven en dit in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten. 

Loop- trim- en joggingpaden : Een kwalitatief en uniform bewegwijzerd netwerk van paden 
(met afstandsindicator) in een veilige en natuurlijke omgeving, dat zowel door recreanten als 
topsporters kan gebruikt worden. 

11. Engagementen van het Bloso 

Het Bloso draagt via de hierna opgesomde strategische en operationele doelstellingen en 
zijn algemene werking bij tot het realiseren van het Vlaams regeerakkoord 2009-2014, de 
beleidsnota Sport 2009-2014 met de bijhorende jaarlijkse beleidsbrieven sport en de 
jaarlijkse begroting. 

De aangegane verbintenissen worden geactualiseerd În een jaarlijks ondernemingsplan. 
waaraan gerefereerd wordt in artikel 15, &1, 40 van het Kaderdecreet bestuurlijk Beleid. Dit 
ondernemingsplan wordt voor 15 november ter goedkeuring voorgelegd aan de minister en 
het vertaalt de engagementen uit deze beheersovereenkomst naar concrete objectieven op 
basis van de evaluatie van de realisaties van het afgelopen jaar. 
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I Artikel 5. Strategische en operationele organisatiedoelstellingen 

1. Strategische doelstelling 

Met het oog op het realiseren van een integraal en coherent Sport voor Allen
beleid zal het Bloso de werkzaamheden van het Overlegplatform Sport voor 
Allen, met alle relevante Sport voor Allen-actoren stimuleren, coördineren en 
ondersteunen. 

1.1. Operationele doelstelling 
Het opstellen van een visienota Sport voor Allen met de krachtlijnen waarover alle relevante 
Sport voor Allen- actoren akkoord zijn. Deze visietekst beoogt een optimale afstemming van 
het toekomstige Sport voor Allen-beleid op de wijzigende maatschappelijke behoefte(s) 
inzake sportieve vrijetijdsbesteding. 

1.2. Operationele doelstelling 
Het opstellen van een Actieplan Sport voor Allen waarin de krachtlijnen geformuleerd in de 
visienota vertaald worden in mogelijke concrete actievoorstellen ten behoeve van de 
minister. 

Indicatoren : 
- Het Overlegplatform Sport voor Allen vergadert minimaal twee keer per jaar. 
- Opstellen van een Visienota Sport voor Allen uiterlijk tegen 1 mei 2011. 
- Opstellen van een Actieplan Sport voor Allen uiterlijk tegen 31 december 2011. 

2. Strategische doelstelling 

Het aantal gekwalificeerde trainers verhogen via een ruim en geactualiseerd 
aanbod van de Vlaamse Trainersschool (VTS). 

2.1. Operationele doelstelling 
Het plannen, promoten, coördineren en organiseren van sportkaderopleidingen en 
bijscholingen in Vlaanderen. 

Indicatoren: 
- Percentage van de geplande cursussen die effectief plaatsvinden. 
- Het aantal inschrijvingen. 
- Het slaagpercentage van de deelnemers. 
- Het aantal bezoekers op de VTS-website. 
- Het aantal verspreide brochures Sportkaderopleiding. 

Streefwaarden: 
- 80% van de geplande cursussen wordt jaarlijks effectief georganiseerd. 
- Jaarlijks geeft 80 % van de respondenten een tevredenheidsscore van minimum "goed". 

2.2. Operationele doelstelling 
Het tweejaarlijks organiseren van de Dag van de Trainer. 

Indicator: 
- Het plaatsvinden van het evenement in 2012 en 2014. 
- Een representatief aantal deelnemers en standhouders. 
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Streefwaarde: 
- 80 % van de respondenten geeft bij elke editie een tevredenheidsscore van minimum 

"goed". 

2.3. Operationele doelstelling 
Het erkennen van sportkaderopleidingen en bijscholingen georganiseerd door derden. 

Indicator: 
- Het jaarlijks in kaart brengen en onderzoeken van de aanvragen tot erkenning van 

sportkaderopleidingen of bijscholingen. 

2.4. Operationele doelstelling 
Het concipiëren en organiseren van een (sporttakoverschrijdende) module 'Jeugdtrainer 
Topsport', aansluitend op de opleiding Trainer A. De inhoud van deze module zal zich richten 
naar de specifieke aspecten van het geven van topsporttraining aan jongeren. 

Indicator: 
- De module 'Jeugdtrainer Topsport' wordt aangeboden. 

Streefwaarde: 
- Minimum 80% van de trainers A in de topsportscholen heeft deze module gevolgd tegen 

het einde van deze beheersovereenkomst. 
- 80% van de respondenten geeft een tevredenheidsscore van minimum "goed". 

2.5. Operationele doelstelling 
Het organiseren of erkennen van inhoudelijk kwalitatieve bijscholingen voor de coördinatoren 
van de sportfederaties teneinde de inhoudelijke expertise te verhogen. 

Indicatoren: 
- Het aanbieden van een voldoende aantal uren decretaal verplichte bijscholing. 
- De kwaliteitsscore van de cursusinhoud en de cursusdocent wordt bepaald a.d.h.v. een 

kwaliteitsenquête bij de deelnemers van de bijscholingen. 

Streefwaarde: 
- Er worden jaarlijks minimum 250 uren erkende bijscholing aangeboden. 
- Een kwaliteitsscore waaruit blijkt dat minimum 80% van de respondenten tevreden is over 

de kwaliteit van de bijscholingen. 

2.6. Operationele doelstelling 
Het bewerkstelligen van een correcte inschaling van de VTS-kwalificaties in de Vlaamse 
kwalificatiestructuur (VKS) via het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming 
(AKOV). 

Indicator: 
- De generieke competentieprofielen Initiator, Instructeur B. Trainer B en Trainer A zijn 

behandeld door de Serv. 

Streefwaarde: 
- De generieke competentieprofielen Initiator, Instructeur B. Trainer B en Trainer A zijn in 

2012 door AKOV ingeschaald in de VKS. 
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2.7. Operationele doelstelling 
Het cursusaanbod Aspirant-Initiator verruimen en verbreden met het oog op een betere 
instroom van niet-gekwalificeerden en een betere doorstroming naar het opleidingsniveau 
Initiator. 

Indicatoren: 
- Een ruim aanbod van Aspirant-Initiator opleidingen is uitgebouwd. 
- Het aantal gekwalificeerde Aspirant-Initiators dat inschrijft voor een opleiding Initiator stijgt. 

Streefwaarde: 
- De instroom van Initiator opleidingen is met 10% verhoogd bij die sporten die een 

Aspirant-Initiator opleiding hebben. 

2.8. Operationele doelstelling 
Er is een zichtbare uitbreiding van de docenten pool VTS. 

Indicatoren: 
- Voeren van een retentiebeleid. 
- Verhoogde inspanningen ifv. het aantrekken van nieuwe docenten. 
- Verhogen van de instroom van bachelors en masters LO naar het VTS-docentenkorps als 

gevolg van een actieve prospectie en toeleiding door de liaisons van de universiteiten. 

3. Strategische doelstelling 

De sportparticipatie van iedereen en kansengroepen in het bijzonder verhogen 
door het voeren en coördineren van sportpromotie op Vlaams niveau en in 
Brussel. 

3.1. Operationele doelstelling 
Het opstellen, ter goedkeuring voorleggen aan de minister en het uitvoeren van het globaal 
sportpromotieplan 2012-2015, waarin de samenwerking met de verschillende Sport voor 
Allen-actoren wordt opgenomen. 

Indicator en streefwaarde: 
- Het sportpromotieplan 2012-2015 houdt rekening met de bevindingen uit de visienota van 

het Overleg platform Sport voor Allen. 
- Het globaal sportpromotieplan 2012-2015 zal ingediend worden in december van het jaar 

voorafgaand aan het inwerkingtreden van het plan. 

3.2. Operationele doelstelling 
Op basis van het goedgekeurde globaal sportpromotieplan 2012-2015, het opstellen, ter 
goedkeuring voorleggen aan de minister en uitvoeren van een jaarlijks 
sportpromotieprogramma, waarin de acties en evenementen zijn opgenomen met vermelding 
per activiteit van de doelstelling, de promotie, de communicatie, de partners en het budget. 

Indicatoren en streefwaarden: 
- Het voorstel van sportpromotieprogramma beantwoordt maximaal aan de beleidsnota 

Sport met betrekking tot de verhoging van de sportparticipatie. 
- Het voorstel van sportpromotieprogramma zal opgesteld worden n.a.v. het indienen van 

de begrotingsvoorstellen. 
- De bespreking van het jaarlijks sportpromotieprogramma met de minister zal gebeuren 

n.a.v. de bespreking van de jaarlijkse begroting. 
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3.3. Operationele doelstelling 
Het oprichten van een permanente stuurgroep sportpromotie belast met het maximaal op 
elkaar afstemmen van het door de minister jaarlijks goedgekeurd sportpromotieprogramma 
op Vlaams niveau enerzijds en de sportpromotionele activiteiten van de andere Sport voor 
Allen-actoren anderzijds. 

Indicator en streefwaarde: 
- De permanente stuurgroep sportpromotie vergadert minimaal twee keer per jaar. 

3.4. Operationele doelstelling 
De permanente en systematische evaluatie van de sportpromotionele, sensibiliserende en 
maatschappelijk relevante acties en evenementen op Vlaams niveau. 

Indicator en streefwaarde: 
- Er is een evaluatiedossier per actie/evenement dat eveneens de resultaten bevat van het 

bevragen van de verschillende stakeholders die bij de actie/evenement betrokken zijn. 
- Het evaluatiedossier van de acties/evenementen worden jaarlijks aan de minister 

overgemaakt voorafgaand aan de bespreking van het sportpromotioneel programma van 
het daarop volgende jaar (begrotingsbesprekingen). 

3.5. Operationele doelstelling 
Het verder ondersteunen in samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport van de 
buitenschoolse sportactiviteiten via de organisatie van sportpromotionele initiatieven die de 
schoolgaande jeugd in contact brengen met verschillende sporten alsook het bevorderen van 
een kwalitatieve invulling van de naschoolse sportmogelijkheden via het verder 
ondersteunen en uitbouwen van het Folio-project binnen het concept Brede School. 

Indicator en streefwaarde: 
- De financiering van minimum 20 halftijdse leerkrachten LO met flexibele opdracht. 

3.6. Operationele doelstelling 
In het kader van anders georganiseerde en niet-georganiseerde sport- en bewegingsvormen 
wordt het netwerk van bewegwijzerde permanente mountainbikeparcours verder uitgebouwd 
en het vernieuwde Fit-O-Meterconcept verder gepromoot. 
Bewegwijzerde loop- trim- en jogging paden worden ontwikkeld en gepromoot. 

Indicatoren en streefwaarde: 
- Realisatie van bewegwijzerde loop- trim- en joggingpaden in samenwerking met de lokale 

overheden. 
- De tweejaarlijkse controle van de mountainbikeparcours. 

4. Strategische doelstelling 

Om tot een effectief en efficiënt Sport voor Allen-beleid te komen wordt de 
correcte uitvoering van het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 en de 
uitvoeringsbesluiten gegarandeerd. 

4.1. Operationele doelstelling 
Het Bloso zorgt voor begeleiding en ondersteuning van de sportdiensten van de 
gemeentebesturen, de provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij de 
opmaak en opvolging van hun subsidiëringsdossiers volgens de timing, procedures en 
voorschriften voorzien in het decreet en de uitvoeringsbesluiten. 
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Indicator: 
- Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet en de uitvoeringsbesluiten. 

4.2. Operationele doelstelling 
Het Bloso zal in zijn ondersteunende opdracht aandacht hebben voor de twee betrokken 
stakeholders, ISB en Vlabus, opgenomen in het Sport voor Allen-decreet. Afstemming met 
deze beide actoren over de aangeboden begeleiding en concepten. zoals voorzien in hun 
beheersovereenkomst, resulteert in een efficiëntere ondersteuning van de gemeentelijke 
sportdiensten. 

Indicator: 
- Regelmatig overleg met ISB en Vlabus 

4.3. Operationele doelstelling 

Het Bloso zorgt ervoor dat op basis van de jaarlijkse verslagen. de decretaal verplichte 
tussentijdse evaluatie en de resultaten van de monitoringopdracht een eerste evaluatie van 
het decreet naar inhoud en procedures gebeurt. 

Indicator: 
- De resultaten van de monitoringopdracht worden vanaf 2011 geëvalueerd. 
- De inhoud en procedures voorzien in het decreet worden in 2012 geëvalueerd. 

4.4. Operationele doelstelling 
De subsidiëringsvoorwaarden. zowel voor de beleidssubsidie als voor de impulssubsidie. 
van de gesubsidieerde besturen worden jaarlijks steekproefsgewijs ter plaatse gecontroleerd 
op basis van een boekhoudkundige controle teneinde een kwaliteitsvolle uitvoering van het 
decreet te garanderen. 

Indicator en streefwaarde: 
- Jaarlijkse boekhoudkundige controle van de uitvoering van het decreet bij minimum 2 

gemeentebesturen in elke provincie. 

4.5. Operationele doelstelling 
De subsidiereglementen impulssubsidie inhoudelijk screenen en controleren zodat de directe 
financiële ondersteuning van de sportclubs gebeurt zoals decretaal bepaald. 

Indicator: 
- Inhoudelijke screening van alle ingediende impulssubsidiereglementen. 

4.6. Operationele doelstelling 
De cijfergegevens van het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in 2009 en 
2013 in de sportclubs worden vergeleken. De analyse van deze gegevens resulteert in een 
evaluatie van het effect van de ondersteuning van de sportclubs in het kader van de 
impulssubsidie. 

Indicator: 
- Het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in de sportclubS wordt vanaf 2011 

jaarlijks in kaart gebracht. 
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5. Strategische doelstelling 
Het optimaal ondersteunen en begeleiden van de sportfederaties zodat de 
correcte uitvoering van het decreet sportfederaties van 13 juli 2001 en de 
uitvoeringsbesluiten wordt gegarandeerd. 

5.1. Operationele doelstelling 
Het Bloso zorgt voor een correcte behandeling van de ingediende erkennings- en 
subsidiedossiers van de sportfederaties volgens de timing, procedures en voorschriften 
voorzien in het decreet van 13 juli 2001 en de uitvoeringsbesluiten. Het Bloso zal de 
sportfederaties op actieve wijze begeleiden op administratief en juridisch vlak teneinde de 
kwaliteit van de interne werking te vrijwaren en te verhogen. 

Indicator: 
- Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 13 juli 2001 en de 

uitvoeringsbesluiten. 

5.2. Operationele doelstelling 
De subsidiëringsvoorwaarden van de gesubsidieerde sportfederaties jaarlijks 
steekproefsgewijs controleren en ter plaatse een boekhoudkundige controle uitvoeren 
teneinde een kwaliteitsvolle uitvoering van het decreet te garanderen. 

Indicator en streefwaarde: 
- Jaarlijks een boekhoudkundige controle van 10% van de gesubsidieerde sportfederaties 

uitvoeren. 

5.3. Operationele doelstelling 
De kwaliteit van de aangeboden dienstverlening m.b.t. de personeelssubsidiëring van de 
sportfederaties en de koepelorganisatie in het kader van het decreet van 13 juli 2001 wordt 
bewaakt. 

Indicator: 
- De kwaliteitsscore van de aangeboden dienstverlening op basis van het 

tevredenheidsonderzoek bepalen. 

Streefwaarde: 
- 80 % van de gesubsidiëerde sportfederaties geven in 2014 een tevredenheidsscore van 

minimum "goed". 

5.4. Operationele doelstelling 
De kwaliteit van de aangeboden dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdrachten 
prioriteitenbeleid en jeugdsport in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het 
uitvoeringsbesluit van 19 januari 2009 (prioriteitenbeleid) en het uitvoeringsbesluit van 12 
september 2008 Üeugdsport) wordt bewaakt. 

Indicator: 
- De kwaliteitsscore van de aangeboden dienstverlening op basis van het 

tevredenheidsonderzoek bepalen. 

Streefwaarde: 
- 80 % van de betrokken sportfederaties geven in 2012 en 2014 een tevredenheidsscore 

van minimum "goed". 
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5.5. Operationele doelstelling 
Ondersteuning van de sportfederaties bij de opmaak van hun beleidsplan via algemene en 
individuele kwaliteitsscreenings van de door de sportfederaties ingediende beleidsplannen 
(of onderdelen ervan). De gekozen sportfederaties voor deze screenings zijn voldoende 
divers (individuele sporten, ploegsporten, unisportfederaties, recreatieve sportfederaties, 
grote en kleine sportfederaties) en voldoende representatief om juiste analyses te maken en 
om waardevolle conclusies te trekken. 

Indicator: 
- Een ondersteuningstool per basisopdracht wordt uitgewerkt die het opstellen van het 

sportbeleidsplan door de sportfederaties faciliteert. Tevens worden opleidingen en 
bijscholingen aan de sportfederaties aangeboden. Bij de individuele kwaliteitsscreenings 
wordt een advies geformuleerd dat bilateraal met de sportfederatie besproken wordt. 

5.6. Operationele doelstelling 
Evaluatie van de ingediende projecten van sportfederaties in het kader van de facultatieve 
opdracht prioriteitenbeleid, zijnde de sportparticipatie van 55-plussers en hun aansluiting bij 
een sportclub bevorderen, in samenspraak met de beoordelingscommissie. Dit gebeurt op 
basis van de in het uitvoeringsbesluit vermelde basisvoorwaarden en beoordelingscriteria. 
De sportfederaties begeleiden bij de opmaak van hun dossiers via bilaterale gesprekken en 
bijscholingen. 

Indicator: 
- Evalueren of de ingediende projecten voldoen aan de basisvoorwaarden en 

beoordelingscriteria vastgelegd in het uitvoeringsbesluit. 

5.7. Operationele doelstelling 
Een effectmeting uitvoeren met betrekking tot de sportparticipatieverhoging in het kader van 
het prioriteitenbeleid van 55-plussers en dit teneinde na te gaan of dit prioriteitenbeleid 
gericht op 55-plussers al dan niet moet verlengd worden. 

Indicator: 
- Jaarlijks aantal deelnemers aan de door de sportfederaties ingediende projecten meten. 

6. Strategische doelstelling 

Optimaal ondersteunen en begeleiden van de studentensportvoorzieningen 
van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en van de overkoepelende 
studentensportvereniging zodat de correcte uitvoering van het decreet van 3 
april 2009 en het uitvoeringsbesluit van 3 Juli 2009 kunnen worden 
gegarandeerd. 

6.1. Operationele doelstelling 
Het Bloso zorgt voor een correcte behandeling en begeleiding van de ingediende 
subsidiëringsdossiers van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en 
hogescholen en van de overkoepelende studentensportvereniging volgens de timing, 
procedures en voorschriften voorzien in het decreet van 3 april 2009 en het 
uitvoeringsbesluit van 3 juli 2009. 

Indicator: 
- Voldoen aan de timing vastgelegd in het decreet van 3 april 2009 en het uitvoeringsbesluit 

van 3 juli 2009. 
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7. Strategische doelstelling 

Het realiseren van een transparante, efficiënte en effectieve 
organisatiestructuur voor Topsport in Vlaanderen. 

7.1. Operationele doelstelling 
De één-loketfunctie voor Topsport wordt integraal gerealiseerd en uitgebouwd bij het Bloso. 
Bloso neemt het voorzitterschap en secretariaat waar van de Taskforce Topsport en van de 
begeleidingscommissie en selectiecommissie van het Topsportconvenant (topsportscholen). 

Indicatoren: 
- De notulen van de Taskforce Topsport, de Begeleidingscommissie van het 

Topsportconvenant en de selectiecommissie van het topsportconvenant. 
De convenanten die het Bloso per schooljaar met elk van de topsportfederaties met een 
topsportschool afsluit, m.b.t. de goedgekeurde selectiecriteria voor het daaropvolgende 
schooljaar. 
De per schooljaar toegekende topsportstatuten voor de basisscholen voor topsportbeloften 
en de topsportscholen. 
Het Bloso rapporteert per kwartaal op de Taskforce Topsport over de besteding van de 
aan het Bloso toegewezen werkingsmiddelen Topsport. 

8. Strategische doelstelling 

De professionele omkadering en begeleiding van de Vlaamse geïdentificeerde 
topsporttalenten, beloftevolle jongeren en elItesporters verbeteren doorheen 
hun integrale topsportloopbaan. 

8.1. Operationele doelstelling 
Het professioneel trainingstechnisch kader binnen de Vlaamse topsportfederaties wordt -
zowel voor het traject binnen als buiten de topsportschool - verder uitgebouwd via de Pool 
van Toptrainers, de Pool van Jeugdtrainers Topsport, het quotum lesgevers/trainers in de 
topsportscholen en de omkadering via het BeGold project. 

Indicator: 
H Het aantal VTE toptrainers, jeugdtrainers topsport, lesgevers/trainers in de topsportschool 

en trainers in het 8eGoid project in verhouding tot het aantal geregistreerde elitesporters, 
beloftevolle jongeren en geïdentificeerde topsporttalenten. 

8.2. Operationele doelstelling 
De sportwetenschappelijke en medisch/paramedische begeleiding en omkadering van de 
Vlaamse geïdentificeerde topsporttalenten, beloftevolle jongeren en elitesporters wordt 
verder uitgebouwd door projecten (binnen en buiten de topsportfederaties), te financieren op 
basis van objectieve criteria. De beslissing hieromtrent wordt genomen door de Taskforce 
Topsport, na advies van de commissie topsport en wetenschap. 

Indicatoren: 
- De objectieve criteria voor het toekennen van topsportkredieten voor 

sportwetenschappelijke en medisch/paramedische projecten zijn kenbaar gemaakt aan 
alle actoren. 
De notulen van de Taskforce Topsport I adviescommissie topsport en wetenschap. 
De toegekende financiering voor sportwetenschappelijke en medisch/paramedische 
projecten. 
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9. Strategische doelstelling 

Het verder optimaliseren van de talentontwikkeling binnen en buiten de 
topsportscholen, conform het Topsportactieplan Vlaanderen 11 (2009-2012). 

9.1. Operationele doelstelling 
Op basis van de evaluatie van de topsportscholen worden. i.s.m. de partner onderwijs. de 
nodige maatregelen tot remediëring op vlak van topsport en onderwijs genomen/geïnitieerd 
om de Vlaamse topsportscholen te laten beantwoorden aan de strenge kwaliteitscriteria 
zoals vermeld in het Topsportactieplan Vlaanderen 11. 

9.2. Operationele doelstelling 
Een voorstel wordt uitgewerkt iJ.v. de noden per sporttak. om de topsportscholen hetzij 
verder uit te bouwen. hetzij af te bouwen. hetzij een alternatieve werking te voorzien via de 
Pool van Jeugdtrainers topsport. op basis van de evaluatie van de topsportscholen. de 
specifieke eisen van de sportdiscipline in kwestie en de leeftijd van de betrokken 
ge'(dentificeerde topsporttalenten. beloftevolle jongeren en/of elitesporters. 

Indicatoren: 
- De Bloso-nota t.b.V. de Taskforce Topsport. de Stuurgroep Topsport en de 

begeleidingscommissie van het Topsportconvenant m.b.t. de remediëring van de 
topsportscholen vanaf het schooljaar 2011-2012. 

- De notulen van de begeleidingscommissie van het Topsportconvenant. 

9.3. Operationele doelstelling 
Het Bloso zal vanuit de selectiecommissie de selectiecriteria (topsportschool. middenschool 
en basisschool voor topsportbeloften) bewaken. teneinde een permanente afstemming te 
bekomen op de ontwikkelingslijn topsport naar de finaliteit per sporttakldiscipline. 

Indicator: 
- De convenanten die het Bloso per schooljaar met elk van de topsportfederaties met een 

topsportschool afsluit. m.b.t. de goedgekeurde selectiecriteria voor het daaropvolgende 
schooljaar. 

10. Strategische doelstelling 

Het faciliteren van de duale loopbaan (dual career) van Vlaamse (toekomstige) 
topsporters, conform het Topsportactieplan Vlaanderen 11 (2009-2012). 

10.1. Operationele doelstelling 
Het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport en het Bloso-topsportstudentenproject Hoger 
Onderwijs worden verder uitgebouwd om een voltijds topsportengagement of de flexibele 
combinatie topsport en hoger onderwijs te faciliteren. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar 
oplossingen op maat voor de ploegsporten. 

Indicator: 
- Het aantal topsporters in het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport en het Bloso

topsportstudentenproject Hoger Onderwijs (of een alternatieve regeling om de combinatie 
topsport en hoger onderwijs te faciliteren). 

10.2. Operationele doelstelling 
Het project carrièrebegeleiding wordt als een volwaardig structureel project uitgebouwd 
binnen het Bloso. Elke Vlaamse topsporter (geïdentificeerd topsporttalent, beloftevolle 
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jongere of elitesporter) wordt binnen dit project doorheen zijn/haar topsportloopbaan 
begeleid en ondersteund om de specifieke leefstijl en -omstandigheden te voorzien die 
vereist zijn voor het verhogen van de kansen op topsportsucces. Bijzondere aandacht gaat 
naar de begeleiding van de keuzes op vlak van topsport en leerplichtonderwijs. topsport en 
hoger onderwijs. en topsport en werk (inclusief de nacarrière) en het ad hoc benutten van de 
structurele projecten die hiervoor bestaan. 

Indicatoren: 
- Carrièrebegeleiding is volwaardig structureel uitgebouwd binnen het Bloso. 
- Het jaarlijks werkingsverslag van de carrièrebegeleiding. 
- Een nulmeting van het aantalopleidingsonderdelen (en het bijhorend aantal studiepunten) 

waarvoor de student topsporter jaarlijks geslaagd is. 
- Het aantal topsporters dat kan genieten van de voordelen van een structureel partnership 

inzake topsport tussen de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven. 

11. Strategische doelstelling 

Het creëren van vislbiliteit voor Vlaanderen via topsport, conform het 
Topsportactieplan Vlaanderen 11 (2009-2012). 

11.1. Operationele doelstelling 
Nieuwe richtlijnen m.b.t. het voeren van het logo Topsport Vlaanderen door alle 
gesubsidieerde Vlaamse topsporters (al dan niet onder contract) en topsporttrainers zullen 
vanaf 1/1/2011 geleidelijk in werking treden. 
Een aantal nieuwe en/of aangepaste bepalingen zullen worden opgenomen in het jaarlijks 
topsportconvenant tussen het Bloso en de Vlaamse topsportfederaties m.b.t. de subsidies 
Topsport, in de contracten van Vlaamse topsporters in het Bloso-tewerkstellingsproject 
Topsport en het Bloso-topsportstudentenproject Hoger Onderwijs. in de door het Bloso 
gefinancierde contracten in het kader van de Pool van Toptrainers en de Pool van 
Jeugdtrainers Topsport en in de door het Bloso gesubsidieerde contracten met 
lesgevers/trainers in de Vlaamse topsportscholen. Desgevallend zullen een aantal 
bepalingen in een afzonderlijk charter voor de betrokken topsporters en topsporttrainers 
worden opgenomen. 

Indicatoren: 
- Het jaarlijks topsportconvenant tussen het Bloso en de Vlaamse topsportfederaties m.b.t. 

de subsidies Topsport. 
- De contracten tussen het Bloso en de Vlaamse topsporters en/of de door beide partijen 

ondertekende charters. 
- De contracten tussen toptrainers, lesgevers/trainers in de topsportscholen en jeugdtrainers 

topsport en de betrokken Vlaamse topsportfederaties, en/of de door alle partijen 
ondertekende charters. 

12. Strategische doelstelling 

Advies verlenen aan de minister betreffende het voeren van een planmatig 
sportinfrastructuurbeleid waarbij elke Vlaming in zijn onmiddellijke 
leefomgeving gebruik kan maken van degelijke sportaccommodaties en 
waarbij een referentiekader wordt gecreëerd waardoor investeringen in 
sportinfrastructuur op een verantwoorde wijze gebeuren. 
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12.1. Operationele doelstelling 
De Bloso-databank "Spakki" die informatie bevat over ruim 19.500 voor het publiek 
toegankelijke sportaccommodaties in Vlaanderen, wordt permanent geactualiseerd. Deze 
databank is via de Bloso-website toegankelijk, niet alleen voor de diverse beleidsactoren in 
de sport, maar ook voor het groot publiek. 

Streefwaarde: 
- In december van ieder jaar wordt een volledige update van de Spakki-databank 

uitgevoerd. 

12.2. Operationele doelstelling 
Op basis van de beschikbare behoeftenormen voor overdekte zwembaden, sporthallen en 
grassportvelden zullen de theoretische behoeften van deze sportaccommodaties in 
Vlaanderen worden opgelijst ten behoeve van de minister. 

Streefwaarde: 
- In december van ieder jaar wordt een overzicht gemaakt van de nog bestaande behoeften 

in Vlaanderen aan overdekte zwembaden, sporthallen en grassportveJden. 

13. Strategische doelstelling 

De sportparticipatie van jongeren verhogen door de organisatie van Bloso
sportkampen en sportklassen in de Bloso-centra. 

13.1. Operationele doelstelling 
Het plannen, coördineren en organiseren van de Bloso-sportkampen in de Bloso-centra 
tijdens de vakantieperiodes. 

Indicatoren: 
m.b.t. de evaluatie van de sportkampen 
- Het tevredenheidsonderzoek bij de deelnemers. 
- De notulen van de evaluatiemeeting van de sporttechnische medewerkers. 
- De functie-opdracht van de lesgevers: hierin staat duidelijk gestipuleerd dat er dagelijks 

moet worden geëvalueerd. 
- De bezettingsgraad per sporttak. 

m.b.t. de programmering en de prijszetting 
- Timing: de programmering en de prijszetting moeten tijdig klaar zijn zodat de promotie 

tijdig kan starten. 

m.b.t. de aanstelling van lesgevers en kampleiders 
- Het percentage gekwalificeerde lesgevers in de Bloso-sportkampen. 

m.b.t. de logistieke en administratieve organisatie 
- De bezettingsgraad per Bloso-centrum. 

Streefwaarden: 
m.b.t. de evaluatie van de sportkampen 
- 80% van de deelnemers geeft een tevredenheidsscore van minimum "goed". 

m.b.t. de programmering en de prijszetting 
- De brochure is beschikbaar uiterlijk eind januari. 
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m.b.t. de aanstelling van lesgevers en kampleiders 
- Alle aangestelde lesgevers in de Bloso-sportkampen beschikken over een 

sportpedagogische kwalificatie. 

m.b.t. de logistieke en administratieve organisatie 
- Het realiseren van een jaarlijkse bezetting van 95%, d.w.z. 9.000 deelnemers voor zover 

de overnachtingsaccommodatie niet door andere gebruikers (sportfederaties, sportclubs, 
belangrijke wedstrijden en evenementen ... ) werd gereserveerd en uitgaande van een 
programma van 8 weken in de zomervakantie. 

13.2. Operationele doelstelling 
Het consolideren van het aantal kansarmen in de Bloso-sportkampen door het bestendigen 
van een gerichte sociale politiek. 

Indicator: 
- Meten van de aanwezigheid van kansarmen in de Bloso-sportkampen. 

Streefwaarde: 
- Een deelname van minimum 2% kansarmen van het totaal aantal deelnemers aan de 

Bloso-sportkampen. 

13.3. Operationele doelstelling 
Het plannen, coördineren en organiseren van sportklassen in de Bloso-centra tijdens het 
schooljaar, in samenwerking met de koepelorganisaties (VaK, SOK-Gepos en GO!). 

Indicator. 
- Het aantal leerlingen (waaronder het aantal kansarmen) en scholen die deelnemen aan de 

sportklassen tijdens een schooljaar. 

Streefwaarden: 
- Een globale deelname van minimum 17.000 leerlingen per jaar. 
- De in 2009 ingevoerde prijzenpolitiek (zie B. Specifiek deel - prijszettingen en kortingen) 

blijft gehandhaafd met als doel jaarlijks minimum 5% kansarme leerlingen aan de 
sportklassen te laten deelnemen. 

14. Strategische doelstelling 

De rendabiliteit van de Bloso-centra maximaliseren via het ter beschikking 
stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, 
topsporters en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de organisatie 
van trainingen, stages, wedstrijden en sportieve evenementen en aan de 
Vlaamse Trainersschool voor de organisatie van sportkaderopleidingen. 

14.1. Operationele doelstelling 
Informatie verschaffen over en aanbieden van de infrastructuur in de Bloso-centra en 
dienstverlening verzekeren aan sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, topsporters en 
individuele sportbeoefenaars. 

Indicator: 
- Optimale bezetting van de sportinfrastructuur. 
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Streefwaarde: 
- Bij een ongewijzigd aanbod aan sportinfrastructuur, een bezetting van minimum 3 miljoen 

manuren behalen per jaar (manuren = het totaal aantal uren dat alle deelnemers samen 
hebben gesport in de Bloso-centra). 

15.Strategische doelstelling 

De kwaliteit van de Bloso-infrastructuur vrijwaren en verhogen door de 
renovatie en uitbouw van de Bloso-centra. 

15.1. Operationele doelstelling 
Het voorbereiden, opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de minister van het jaarlijks 
investeringsprogramma voor de uitbouwen renovatie van de Bloso-centra op basis van het 
goedgekeurde investeringsplan Bloso-centra 2007 - 2014. 

Indicator: 
- Het tijdig indienen van het voorstel van investeringsprogramma conform de 

begrotingsinstructies van de Regering. 

15.2. Operationele doelstelling 
Het uitvoeren en opvolgen van het jaarlijks goedgekeurde investeringsprogramma. 

Indicator: 
- De betrokken dossiers zijn vastgelegd binnen het betreffende begrotingsjaar. 

15.3. Operationele doelstelling 
Het leveren van een proactieve inspanning voor het opzetten van samenwerkings
verbanden, inclusief cofinanciering, met lokale en provinciale besturen en met private 
organisaties, zodat budgettaire opportuniteiten maximaal benut kunnen worden. 

Streefwaarde: 
- Voor zover de opportuniteiten zich concreet aandienen zal globaal minimaal 30 % externe 

cofinanciering worden gerealiseerd. 

16. Strategische doelstelling 

Het Bloso voert voor haar eigen personeel een diversiteitsbeleid waarin 
bijzondere aandacht gaat naar de doelgroepen gender, allochtonen en 
personen met een handicap. 

16.1. Operationele doelstelling 
Jaarlijks wordt een gelijkekansen- en diversiteitsplan opgemaakt, dat enerzijds een evaluatie 
van het voorbije jaar inhoudt en anderzijds actieplannen voor het volgende jaar voorziet. 

Indicatoren: 
- Indienen van het gelijkekansen- en diversiteitsplan bij de dienst Emancipatiezaken op de 

door hen vooropgestelde streefdatum. 
- Gerichte kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het voorbije jaar. 
- Concrete actieplannen voor het komende jaar. 
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16.2. Operationele doelstelling 
Het aandeel van de doelgroepen gender. allochtonen en personen met een handicap wordt 
verhoogd binnen het bestaande personeelsbestand d.m.v. een gericht wervingsbeleid en 
een duurzaam personeelsbeleid. 

Indicator: 
- Meten van het percentage van de vooropgestelde doelgroepen binnen het bestaande 

personeelsbestand. 

Streefwaarden: 
Als streefcijfers voor 2015 worden vooropgesteld: 

- 4.5 % van het personeelsbestand zijn personen met een arbeidshandicap. 
4 % van het personeelsbestand zijn personen van allochtone afkomst. Bijzondere 
aandacht zal worden besteed aan specifieke doelstellingen inzake interculturaliteit. 
Het vooropgestelde streefcijfer (33 % eind 2010) voor vrouwen in middenkaderfuncties 
(celhoofden, dienstverantwoordelijken, provinciale inspecteurs en afdelingshoofden) is 
binnen het Bloso een feit. Gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst zal dit 
cijfer minimaal worden behouden. 

I Artikel 6. Interne werking - verhoging maturiteit 

Het Bloso zal verder de maturiteit van de eigen organisatie verhogen, aan de hand van 
volgende verbetertrajecten op het vlak van proces- en risicomanagement en het voeren van 
een kwaliteitsbeleid, monitoring en facilitair management. 

1. Proces- en risicomanagement en het voeren van een kwaliteitsbeleid 

Verbetertraject 1: het Bloso zal het kwaliteitsbeleidsplan verder uitwerken, evalueren 
en desgevallend bijsturen. 

Doelstelling: 
De aandacht voor kwaliteit organisatiebreed bestendigen en de kwaliteit van de 
dienstverlening waar mogelijk nog verhogen. 

Indicator: 
Elk jaar wordt een verslag opgemaakt van de belangrijkste kwaliteitsbevorderende 
initiatieven en worden de tevredenheidsindicatoren besproken. Indien nodig wordt het 
kwaliteitsbeleidsplan aangepast. 

Streefwaarde: 
- Indien de waarde van een tevredenheidsindicator in één jaar tijd met meer dan 20% is 

gedaald, zal een specifiek actieplan worden opgesteld en uitgevoerd. 
- Voor alle tevredenheidsonderzoeken zal minstens 80% van de respondenten voor de 

globale ervaren kwaliteit van de aangeboden dienstverlening, een score geven van goed 
tot uitstekend. 

Verbetertraject 2: voor alle functionele afdelingen van het Bloso zal tijdens de duurtijd 
van de beheersovereenkomst een SWOT -analyse worden uitgevoerd. 

Doelstelling: 
Vanuit een sterkte-zwakte analyse van elke functionele afdeling, zullen ook de 
opportuniteiten en bedreigingen op middellange termijn worden opgelijst. 
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De belangrijkste conclusies kunnen resulteren in actieplannen en worden besproken op het 
OKA. 

Streefwaarde : 
Tegen ten laatste eind 2014 zal voor elke functionele afdeling een SWOT~analyse zijn 
uitgevoerd. In 2015 worden specifieke actieplannen opgesteld. 

2. Monitoring 

Verbetertraject: het Bloso-business monitoringsysteem zal verder worden uitgebreid 
en Indien nodig aangepast. 

Doelstelling: 
Het Bloso~business monitoringsysteem uitbreiden met indicatoren uit de belangrijkste 
beleidsteksten (beleidsnota sport, beheersovereenkomst. ... ) en verder uitbouwen tot een 
volwaardig managementlooI. 

Indicator en streefwaarde: 
Nieuwe indicatoren worden begin 2011 toegevoegd om de uitvoering van de 
beheersovereenkomst 2011-2015 op te volgen en de efficiëntie van de organisatie te meten. 
Daarnaast zullen naar aanleiding van procesanalyses, indien opportuun, bijkomende 
indicatoren worden toegevoegd. De relevantie van elke indicator zal periodiek worden 
geëvalueerd. 

3. Facilitair management 

Verbetertraject: het finaliseren en operationeel maken van het 
facilitybeleidsplan. 

Doelstelling: 

Bloso-

Op basis van het facilitybeleidsplan de processen van het facilitybeheer van het Bloso verder 
stroomlijnen en indien nodig aanpassen, zodat de ondersteuning van de functionele 
processen optimaal verloopt. Hierbij wordt ook extra aandacht besteed aan het onder 
controle houden van het verbruik van facilitaire goederen. 

Streefwaarde: 
Tegen eind 2011 zullen de principes en afspraken uit het Bloso~facilitybeleidsplan vertaald 
worden in nieuwe procedures en richtlijnen. 

Artikel 7. Interne werking - meetbare efficiëntiewinsten en verbeteren 
klantgerichtheid 

Het Bloso zal volgende verbetertrajecten uitvoeren om meetbare efficiëntiewinsten te 
realiseren, op het vlak van ICT~applicaties, vereenvoudiging van administratieve 
verplichtingen en plan lasten, efficiënt en effectief personeelsbeheer en de management
ondersteunende diensten (MOD). 
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1. ICT -applicaties 

Verbetertraject 1 : het verder automatiseren van interne processen van de Vlaamse 
lrainersschool (VTS) via een ICT-applicatie teneinde deze processen efficiënter en 
effectiever te doen verlopen ten voordele van de interne en externe medewerkers van 
de VlS, de andere Bloso-afdelingen, de partners binnen het samenwerkingsverband 
en de cursisten. 

a) Procesoptimalisatie afdeling Sportkaderopleiding 

Doelstelling: 
Door middel van de VOTAS-databank de interne processen binnen de afdeling 
Sportkaderopleiding verder automatiseren teneinde deze processen efficiënter te doen 
verlopen. 

Indicatoren en streefwaarden: 
- Er is een automatische verwittiging bij nieuwe inschrijving of annulatie van een 

inschrijving. gewijzigd of verwijderd lesmoment. afgelaste cursusorganisatie. nieuw op te 
maken diploma's, enz. 
Er is een automatische toekenning van vrijstellingen/gelijkstellingen voor cursisten. 
Er is een automatische communicatie van het deliberatieresultaat naar de cursisten. 

b) Efficiënte interne informatieuitwisseling 

Doelstelling: 
Door middel van de VOTAS-databank de informatie-uitwisseling en communicatie tussen de 
afdeling Sportkaderopleiding. de andere Bloso-afdelingen en de occasionele VTS
medewerkers verder automatiseren teneinde deze processen efficiënter te doen verlopen. 

Indicatoren en streefwaarden : 
De informatie over de gevolgde bijscholingen en opleidingen van personen is 
toegankelijk in het kader van subsidiëringdossiers. 
Up-to-date informatie over de kwalificaties van personen is toegankelijk voor de opmaak 
van arbeidsovereenkomsten van lesgevers en docenten. 
De VOT AS-databank is beschikbaar voor de universitaire liaisons en de andere partners 
van de VTS (hogescholen L.O. en sportfederaties). 
De occasionele VTS-medewerkers worden automatisch verwittigd bij lesopdrachten, 
wijziging van een lesmoment of afgelasting van een cursus. 
Docenten kunnen online scores voor cursisten invoeren. 

c) Efficiënte communicatie met de cursisten 

Doelstelling: 
Door middel van de VOTAS-databank de communicatie met de cursisten verder 
automatiseren teneinde deze processen efficiënter te doen verlopen. 

Indicatoren en streefwaarden: 
- Cursisten ontvangen een automatische bevestiging van de ontvangst van hun 

inschrijvingsverzoek en de goedkeuring of afkeuring van dit verzoek na controle van de 
toelatingsvoorwaarden en de betaling. 

- Cursisten worden automatisch verwittigd van wijzigingen aan of eventuele afgelasting van 
een cursusorganisatie. 

- Cursisten kunnen hun eigen voortgangstraject (inschrijving tot voltooiing van de opleiding) 
opvolgen. 
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- Cursisten hebben de mogelijkheid tot online consultatie van een eigen portfolio met de 
nodige bewijsstukken (opladen en consulteren), alle scores en beoordelingen en 
verwittiging per mail, deelname-, betalings- en slagingsattesten en duplicaten van 
diploma's. 

Verbetertraject 2 : het verder uitbouwen en implementeren van de Sportdatabank 
Vlaanderen teneinde een efficiënte dataverzameling te realiseren via één centrale 
databank met betrekking tot personen en organisaties die consulteerbaar is door alle 
Bloso-afdelingen en alle relevante sportactoren. 

Doelstelli ng: 
De Sportdatabank Vlaanderen is tegen eind 2011 toegankelijk voor alle relevante 
sportactoren en het publiek via een webapplicatie, rekening houdende evenwel met de 
privacy-wetgeving. 

Indicatoren en streefwaarden: 
- Verzamelen en up-to-date houden van de gegevens van sport(gerelateerde)organisaties 

en personen in één centrale databank op permanente basis. 
Consulteerbaar zijn van de Sportdatabank Vlaanderen door alle relevante sportactoren 
zoals sportfederaties, gemeentelijke en provinciale besturen, de VGC,... en het publiek 
(rekening houdende met de privacy-wetgeving) tegen eind 2011. 
Koppeling van de Sportdatabank Vlaanderen met de databank van de Vlaamse 
Trainersschool (VOTAS) en het Topsportervolgsysteem. 
Consulteerbaar zijn van de Sportdatabank Vlaanderen door alle Bloso-afdelingen. 

Verbetertraject 3 : GIS-applicatie sportaccommodaties. 
De 19.500 aanwezige sportaccommodaties in·Vlaanderen zullen cartografisch worden 
weergegeven teneinde voor de opmaak van een nieuw Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen en van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) van lokale en provinciale 
overheden te kunnen beschikken over concrete informatie aangaande de ruimte
inname en ruimtebalans van sportinfrastructuur in Vlaanderen. 

a) Ontwikkeling GIS-applicatie. 

Doelstelling: 
In overleg met de lokale en provinciale besturen en met de voor ruimtelijke planning/GIS
systemen bevoegde entiteiten binnen de Vlaamse overheid zal verder gewerkt worden aan 
de uitwerking, verfijning en actualisatie van de ontwikkelde GIS-applicatie voor 
sportaccommodaties. 

Streefwaarde: 
Volledige cartografische weergave van alle voor het publiek toegankelijke 
sportaccommodaties in Vlaanderen in de loop van 2011. 

b) Ondersteuning lokale en provinciale besturen. 

Doelstelling: 
De ondersteuning en het verstrekken van adviezen aan lokale en provinciale besturen bij de 
opmaak van planmers en RUP's in verband met sportinfrastructuur. 

Streefwaarde : 
De behandeling van alle formele adviesaanvragen binnen de wettelijke termijn. 
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2. Vereenvoudiging van administratieve verplichtingen en planlasten. 

Verbetertraject 1: optimalisatie en vereenvoudiging van de administratieve 
verplichtingen in het kader van het decreet van 13 juli 2001 houdende de erkenning en 
subsidiëring van de sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de 
sportieve vrijetijdsbesteding en het decreet van 9 maart 2007 houdende de 
subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid. 

a) Evaluatie van de formulieren 

Doelstelling: 
Het Bloso evalueert jaarlijks, in samenspraak met de vertegenwoordigers van het 
middenveld de formulieren die dienen ingevuld te worden om in aanmerking te komen voor 
subsidiëring en past deze eventueel aan, zodat de gebruikers, zijnde de sportfederaties, de 
koepelorganisatie en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, de gemeente- en 
provinciebesturen en de VGC, over gebruiksvriendelijke documenten kunnen beschikken. 

b) Ondersteuning via de Bloso-website 

Doelstelling: 
Het Bloso maakt maximaal gebruik van de automatisering van de administratieve 
verplichtingen in het kader van de subsidiëring van de sportfederaties, de koepelorganisatie, 
de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding en de gemeente- en provinciebesturen en 
de VGC. Voor alle actoren zijn ondersteunende documenten ter beschikking via de BIoso
website. 

Verbetertraject 2: in het kader van de interne staatshervorming worden de 
voorstellen tot vermindering van de planlasten in het kader van het decreet van 9 
maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen voor het voeren van een 
Sport voor Allen-beleid opgevolgd. 

Doelstelling: 
Het Bloso engageert zich om beleidsdomeinoverschrijdend maximaal mee te werken om in 
het kader van de interne staatshervorming te komen tot een vermindering van de planlasten 
voor de gemeentebesturen evenwel met aandacht voor de vrijwaring van de kwaliteit van het 
gemeentelijk sportaanbod. 

3. Efficiënt en effectief personeelbeheer 

Verbetertraject 1 : voorbereiden en opmaken van een nieuw personeelsplan dat 
aansluit op het bestaande goedgekeurde personeelsplan. 

Doelstelling: 
Het opstellen van een personeelsplan dat de huidige en toekomstige personeelsbehoeften 
weerspiegelt. 

Indicatoren: 
- Uitgaande van de processen en projecten, bepalen van het aantal benodigde VTE to beo 
- Opmaak van een mogelijke kloofanalyse met het aantal VTE as is. 
• Opstellen van een nieuw personeelsplan. 
- Jaarlijkse evaluatie van het personeelsplan en bijsturing indien aangewezen. 
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Verbetertraject 2 : implementatie van een nieuw individueel en collectief competentie
management- en evaluatiesysteem. 

Doelstelling: 
Door het implementeren van een nieuw competentiemanagement- en evaluatiesysteem de 
motivatie en efficiëntie van het personeel bevorderen. 

Indicatoren: 
- Onderzoek naar een voor het Bloso best passend individueel en collectief 

competentiemanagement en evaluatiesysteem. 
- Realiseren van een pilootproject. 
- Jaarlijkse evaluatie van alle personeelsleden. 

Streefwaarden: 
Het nieuw individueel en collectief competentiemanagement en evaluatiesysteem is binnen 
het Bloso operationeel tegen eind 2012. 

Verbetertraject 3 : er wordt een pro-actief leeftijdsbewust personeelsbeleid gevoerd. 

Doelstelling: 
Ervoor zorgen dat geen kritische kennis binnen het Bloso verloren gaat. 

Indicatoren: 
- Kritische kennis en competenties van de Bloso-personeelsleden (+55 jaar) van de 

verschillende afdelingen zijn in kaart gebracht en worden, aan de hand van het opvolgen 
van de in- en de uitstroom, continu up to date gehouden. 

- Er is een wervings- en vormingsplan opgesteld om de continuHeit van deze kennis en 
competenties zoveel mogelijk te garanderen. 

Streefwaarde: 
De kritische kennis en competenties van de Bloso-personeelsleden (+55 jaar) van de 
verschillende afdelingen is in 2011 in kaart gebracht en wordt blijvend up to date gehouden. 

Verbetertraject 4 : aantrekkelijk werkgeversschap 

Er wordt zorg gedragen voor een correct en aantrekkelijk werkgeversschap en voor een 
betrokkenheid van alle medewerkers. 

Doelstelling: 
De tevredenheid en motivatie van het Bloso-personeel bevorderen en het personeelsverloop 
minimaliseren. 

Indicatoren: 
- Deelname aan de Personeelpeiling 2012. 

Het verder onder de aandacht brengen van de missie en de waarden van het Bloso 
(waaronder de waardegebonden competenties "voortdurend verbeteren" en 
"betrouwbaarheid" van de Vlaamse overheid). 

Streefwaarde: 
Representatieve deelname (in vergelijking met het gemiddelde percentage van de Vlaamse 
overheid) van de Bloso-personeelsleden aan de Personeelspeiling 2012. 

Het Bloso engageert zich tegenover de bevoegde minister om het reëel aantal medewerkers, 
uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen ten opzichte van het 
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reëel aantal VTE in de entiteit op het moment van het ingaan van het Vlaams Regeerakkoord 
2009-2014. 

Indien blijkt dat personeelsuitbreiding ingevolge nieuw beleid niet kan worden ingevuld door 
middel van interne rekrutering of verschuivingen van personeel (binnen de eigen entiteit en 
in tweede orde binnen het beleidsdomein) moet de behoefte aan bijkomend personeel 
worden gemotiveerd en voorafgaand worden voorgelegd voor beslissing aan de Vlaamse 
Regering. 

4. Managementondersteunende diensten ( MOD) 

Verbetertraject : de efficiëntie van de managementondersteunende dienstverlening 
binnen het Bloso verhogen. 

Doelstelling: 

In het kader van het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid wordt door het Bloso 
meegewerkt aan de realisatie van de strategische doelstelling van de Vlaamse overheid 
inzake het verhogen van haar aanpassingsvermogen om meer te doen met minder en het 
project 'rationalisatie van de managementondersteunende functies'. Door het Bloso zal 
worden meegewerkt aan een onderzoek binnen het beleidsdomein CJSM omtrent de 
realisatie van efficiëntiewinst inzake gebouwgebonden managementondersteunende 
functies. Door het Bloso zal ook worden onderzocht waar binnen de eigen 
managementondersteunende diensten nog efficiëntiewinsten kunnen worden geboekt. 

Indicator en streefwaarde: 
- Er wordt door het Bloso meegewerkt aan het onderzoek binnen het beleidsdomein CJSM 

omtrent het realiseren van efficiëntiewinst inzake gebouw gebonden functies. 
" Het realiseren van efficiëntiewinsten met het oog op het bereiken van de streefwaarde van 

12% VTE personeelsinzet, vooropgesteld door de Regering. 

I ArtikelS. Andere engagementen 

Inzake entiteitsoverschrijdende (sport)aangelegenheden (bv. parlementaire vragen, 
beleidsnota, beleidsbrief ... ) waar het department CJSM coördinerend optreedt, zal het Bloso 
instaan voor de noodzakelijke informatie-uitwisseling en communicatie. 

Indicator: 
- Concrete afspraken rond informatie-uitwisseling en communicatie met het Departement 

CJSM worden uitgewerkt. 

111. Engagementen van de Regering 

I Artikel 9. Financiële bepalingen en andere engagementen 

De financiële engagementen van de Regering dienen te passen binnen de contraintes van 
de meerjarenbegroting en de jaarlijks door het Vlaams Parlement gestemde begroting. Dit 
gebeurt met een vrijwaring van de kwaliteit van de dienstverlening. 
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De Regering verbindt er zich steeds toe om een sluitend juridisch kader aan te reiken 
waarbinnen het Bloso zijn activiteiten kan ontplooien, en zijn engagementen kan realiseren. 

Naast het verstrekken van de vereiste financiële middelen zoals hiervoor voorzien, zal de 
Regering in het kader van deze beheersovereenkomst nog een aantal aanvullende 
engagementen aangaan: 
- Het Bloso wordt betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, bij de evaluatie 

van de bestaande instrumenten die het beleid gestalte geven en bij relevante 
wetenschappelijke onderzoeksopdrachten die betrekking of invloed hebben op zijn 
opdracht. 

- De Regering verbindt er zich toe om de gegevens die binnen haar invloedssfeer ter 
beschikking zijn en die nuttig zijn voor de uitoefening van de opdrachten van het Bloso, ter 
beschikking te stellen van het Bloso. 

- De voorbereiding van nieuwe decreten en uitvoeringsbesluiten, alsook wijzigingen van 
bestaande decreten en uitvoeringsbesluiten, die van invloed zijn op het wettelijk kader 
en/of de opdrachten van het Bloso, worden voorbereid in onderling overleg tussen de 
partijen. 

IV. Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende 
partijen 

I Artikel 10. Herkomst van de financiële middelen van het Bloso 

Het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de VOl Bloso tot IVArp Bloso voorziet, in 
artikel 7 dat het Bloso kan beschikken over specifieke ontvangsten bestemd voor 
gezamenlijke uitgaven nl. dotaties, inkomsten uit eigen participaties en uit door het Bloso 
verstrekte leningen aan derden en leningen van allerlei aard, onder de voorwaarden door de 
Regering bepaald. 
Het Bloso kan eveneens beschikken over de volgende ontvangsten die beschouwd worden 
als toegewezen ontvangsten: 
- Dotatie van de Regering aan het Bloso op basis van artikel 62 bis van de financieringswet. 

- Opbrengsten van de eigen activiteiten, alsook de vergoeding van diensten die door het 
Bloso in het kader van zijn taak, zoals bepaald in artikel 5 van het decreet van 7 mei 2004, 
worden gepresteerd alsook de ontvangsten uit de verkoop van eigen publicaties. 
Hieronder worden verstaan de inkomsten uit activiteiten van de verschillende BIoso
afdelingen nl. de organisatie van sportkampen, sportklassen, stages, trainingen, 
prestaties, verhuringen ed. in de Bloso-centra, de organisatie van cursussen, uitgaven van 
publicaties, seminaries, congressen ed. van de VTS (afdeling Sportkaderopleiding) en de 
inkomsten uit de organisaties van de afdeling Sportpromotie. 

- Ontvangsten voortvloeiend uit daden van beheer. 
De ontvangsten uit het ter beschikking stellen van grond of watervlakken onder BIoso
beheer aan federaties en clubs vallen hieronder (vb. overeenkomsten voor het gebruik 
door clubs van het Spaarbekken te Nieuwpoort, het watervlak in Willebroek en Hofstade 
... ). 

- Opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties en van roerende en onroerende 
eigendom. 

- Inkomsten uit ethisch verantwoorde sponsoring, coproducties en cofinanciering. 
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.. . .. , ._ ..... ' .... ~ ... ,. 

De organisatie van grote sportpromotionele evenementen is niet mogelijk zonder de 
financiële inbreng van sponsors of partners. Met betrekking tot specifieke 
sportpromotionele activiteiten zal het Bloso bijzondere inspanningen doen om ethisch 
verantwoorde sponsoring te verwerven. Dit is o.a. het geval voor de organisatie van De 
Gordel, de Gordel voor Scholen en andere Bloso-evenementen op Vlaams niveau, ... 

- Subsidies waarvoor het Bloso als begunstigde in aanmerking komt. 

- Schenkingen en legaten. 

- Vergoedingen voor prestaties aan derden, volgens de modaliteiten bepaald in de 
beheersovereenkomst. 

De verschillende ontvangsten zoals hierboven genoemd, dienen als volgt te worden 
aangewend: 

- De opbrengsten van de eigen activiteiten alsook de ontvangsten uit de verkoop van eigen 
publicaties dienen te worden aangewend voor de exploitatie van de Bloso-centra 
waaronder de organisatie van sportkampen en sportklassen, voor de organisatie van 
sportkaderopleidingen door de VTS en voor de organisatie van sportpromotionele 
evenementen. 

- Inkomsten voortvloeiend uit daden van beheer dienen aangewend te worden voor allerlei 
uitgaven ingevolge daden van beheer. 

- Opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties en van roerende en onroerende 
eigendommen dienen te worden aangewend voor de bouw/nieuwbouw of renovatie van de 
Bloso-centra. 

- De ontvangsten uit sponsoring, coproducties en cofinanciering, subsidies waarvoor het 
Bloso als begunstigde in aanmerking komt, schenkingen en legaten en vergoedingen voor 
prestaties aan derden, dienen te worden aangewend voor de specifieke projecten 
waarvoor ze worden verkregen. 

I Artikel 11. Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen 

Inzake financieel beleid is het Bloso tot nader order onderhevig aan de wet van 16 maart 
1954 betreffende controle op sommige instellingen van openbaar nut en het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde boekhouding en 
budgettaire rapportering voor openbare instellingen. 

Het Bloso engageert zich, bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen, tot het 
realiseren van het in de begroting voorziene ESR saldo. 

V. Opvolging, rapportering en evaluatie 

I Artikel 12. Opvolging en rapportering 

Conform artikel 33 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid is het Bloso belast met de uitbouw 
van het vereiste interne controlesysteem en is het verantwoordelijk voor de goede werking 
ervan. 
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Alle meetbare indicatoren en streefwaarden zullen opgevolgd worden d.m.v. het BIoso
business monitoringsysteem. Minstens eenmaal per jaar wordt vanuit het monitoringsysteem 
een overzicht gerapporteerd. Indien opportuun zullen de streefwaarden op maandelijkse 
basis in het monitoringsysteem worden opgenomen. 

Opvolging en overleg tussen de cel Sport van het kabinet van de minister en het 
management van het Bloso (OKA'S) vindt minimaal eenmaal per kwartaal plaats. 

I Artikel 13. Evaluatie 

Jaarlijks, uiterlijk op 31 maart, wordt op basis van het overzichtsrapport vanuit het BIoso
business monitoringsysteem een globaal evaluatierapport over het voorbije jaar 
overgemaakt aan de minister. 

VI. Geschillenregeling 

I Artikel 14. Geschillenregeling 

Aangezien de beheersovereenkomst een sturingsinstrument is in de vorm van een 
werkafspraak binnen de overheid en dus strikt genomen geen contractuele, juridisch 
bindende overeenkomst tussen overheid en derden is, wordt er geen mogelijkheid 
ingebouwd om een burgerrechtelijke procedure in te stellen, ook niet nadat alle middelen 
tussen de contractanten zouden zijn uitgeput. 
Geschillen die ontstaan bij de uitvoering van de beheersovereenkomst, worden in onderling 
overleg geregeld tussen de beide contractanten. 

VII. Aanpassingen aan de beheersovereenkomst 
opschortende voorwaarde 

Artikel 15. Aanpassingen aan de beheersovereenkomst - opschortende 
voorwaarde 

Indien zich tijdens de duur van de overeenkomst ingrijpende wijzigingen voordoen, hetzij in 
de maatschappelijke omgeving waarin het Bloso actief is, hetzij in de beleidsopties, hetzij 
door een interventie van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting in 
overleg met de Regering t.g.v. een belangrijke wijziging van het financiële engagement van 
de Regering tijdens de duur van de beheersovereenkomst, en deze wijzigingen de 
opdrachten van het Bloso dermate veranderen dat deze veranderingen niet kunnen ingepast 
worden in de vigerende afspraken tussen de partijen, dan kan de beheersovereenkomst op 
vraag van één van de ondertekenende partijen (of van de minister bevoegd voor Financiën 
en Begroting) opnieuw onderhandeld en aangepast worden. 

28 



B. Specifiek deel 

Programmering en prijszetting cursusorganisaties VTS 
De programmering van de cursusorganisaties (brochure sportkaderopleiding en website) 
alsook de prijszetting van deze cursusorganisaties, worden voorgelegd aan en goedgekeurd 
door de Stuurgroep van de Vlaamse Trainersschool in oktober van het voorafgaande jaar. 

Bij de kostprijsberekening van de cursusorganisaties wordt gewerkt met standaardtarieven 
per uur die vermeld zijn in de goedkeurde opleidingsinhoud (opleidingsstramien). De stage
uren worden bij de kostprijsberekening niet in rekening gebracht. Voor sporttakken die 
moeilijk aan voldoende deelnemers geraken - er wordt als norm 12 deelnemers per cursus 
vooropgesteld -, kan hiervan afgeweken worden. Hierover wordt jaarlijks bij de opmaak van 
de cursuspJanning een formele afspraak gemaakt met de partners voor die bepaalde 
opleiding. 

Kortingen voor cursisten bij de VTS 
Volgende kortingen - die niet samenvoegbaar zijn - bestaan voor cursisten die 
cursussen/modules van de Vlaamse Trainersschool willen volgen: 
- Volledig werklozen of personen die zich hiervoor in de wachttijd bevinden, en die 

geslaagd zijn voor het examen en een attest voorleggen van de V.D.A.B., ontvangen 
na schriftelijk verzoek 50% van het betaalde cursusgeld terug. 

- Personen met bestaansminimum die geslaagd zijn voor het examen en een attest 
voorleggen van het OCMW, ontvangen na schriftelijk verzoek 50% van het betaalde 
cursusgeld terug. 

- Personen met een handicap van ~ 66% genieten een korting van 50%, mits zij het 
bewijs hiervan voor de start van de cursus voorleggen aan het VTS-secretariaat. 

- Studenten LO (BA-MA) genieten een korting van 50%, mits zij aantonen dat de cursus 
deel uitmaakt van hun studieopdracht. 

- Cursisten die de cursus opnieuw volgen (bissen of bijscholen) genieten een korting 
van 50%. 

Prijszetting en kortingen m.b.t de Bloso-centra 
De tarieven van de Bloso-organisaties en de gebruiks- en verblijfstarieven worden elk jaar 
getoetst aan de stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen. Een aanpassing van de 
tarieven wordt doorgevoerd wanneer dit indexcijfer met minstens 5% gestegen is t.O.v. de 
vorige referentiemaand. 
De tarieven van de sportkampen en sportlessen worden gezamenlijk en in dezelfde mate 
aangepast op 1 januari, terwijl de tarieven van de sportklassen en de gebruiks- en 
verblijfstarieven per 1 september daaropvolgend worden aangepast. 
Voor commerciële organisaties kan afgeweken worden van de algemene tarievenlijst. 

In de Bloso-sportkampen zijn volgende kortingen van toepassing: 
-15%voor leden van een gezin met minstens 3 kinderen fiscaal ten laste. 
-50% voor leden van een gezin waarvan het jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen niet 
hoger is dan 16.114,10 euro ( bedrag 2010, wordt jaarlijks aangepast in functie van de 
maximumfactuur voor geneeskundige verzorging van het Riziv). 
-50% voor mindervalide deelnemers met een invaliditeit van minstens 66 %. 
-50% voor leden van een gezin dat financiële steun geniet van het O.C.M.W. of het C.A.W. 
Kortingen zijn niet cumuleerbaar. 

In de sportklassen zijn volgende kortingen van toepassing: 
- 25 % voor BLO- en Buso-scholen. 
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- 10 % voor houders van een Bloso-sportkaart. 
- 50 % voor leerlingen die een studietoelage genieten. 
Kortingen zijn niet cumuleerbaar. 

Voor de verblijfs- en gebruikstarieven zijn volgende kortingen van toepassing: 
- 50 % voor mindervalide deelnemers met een invaliditeit van minstens 66 %. 
- 15 % voor leden van een gezin met minstens 3 kinderen fiscaal ten laste. 

De bij Bloso geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en geïdentificeerde 
topsporttalenten maken gratis gebruik van de Bloso-sportinfrastructuur op basis van een 
daartoe onderlinge overeengekomen planning/afspraak. 

In Bijlage: 

Bijlage I: 
Bijlage IJ: 

Het goedgekeurde investeringsplan Bloso-centra 2007-2014 
Het Topsportactieplan Vlaanderen 11 ( 2009-2012) 

Namens de Vlaamse Regering, 

PHILIPPE MUYTERS 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 

Namens het Bloso, 

CARLAGALLE 
Administrateur-generaal 

ALBERT GRYSEELS 
Algemeen directeur 
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